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General Qassem Soleimani, the head of Iran’s 
elite Islamic Revolutionary Guard Corps’ (IR-
GC’s) Quds Force, and architect of its regional 
security apparatus, has been killed following a 
US air raid at Baghdad’s international airport 
on January 3, 2020.

The White House and the Pentagon confirmed 
the killing of Soleimani in Iraq, saying the at-
tack was carried out at the direction of US 
President Donald Trump and was aimed at de-
terring future attacks allegedly being planned 
by Iran.

A three-day national mourning period has 
been declared in Iran in honour of Soleimani.

Iranian Leader Ayatollah Ali Khamenei paid 
tribute to him as a “martyr”, and vowed a “vig-
orous revenge is waiting for the criminals.” 

Pre-dawn raid also killed Iraqi militia com-
mander Abu Mahdi al-Muhandis in a major 
escalation of regional tensions.

General Kasım Süleymani, İran’ın Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü Başkanı ve bölgesel 
güvenlik aygıtının mimarı, Bağdat’ın uluslararası 
havaalanında 3 Ocak 2020 günü ABD hava 
saldırısında öldürüldü.

Beyaz Saray ve Pentagon, saldırının ABD başkanı 
Donald Trump’ın talimatı ile yapıldığını ve İran 
tarafından sözde planlanan gelecekteki saldırıları 
önlemeyi amaçladığını söyleyerek Süleymani’nin 
Irak’ta öldürüldüğünü doğruladı.

İran’da Süleymani için üç günlük ulusal yas ilan 
edildi. İran’ın dini lideri Hamaney, Süleymani 
için şehit dedi ve suçluları ciddi bir intikamın 
beklediğini ekledi. 

Bölgesel gerilimin artmasına sebep olan şafak 
öncesi yapılan baskında aynı zamanda Iraklı ko-
mutan EbuMehdi el Mühendis öldürüldü.

Al Jazeera

Iran’s Qassem Soleimani Killen in US Air 
Raid at Baghdad Airport

İranlı Kasım Süleymani Bağdat 
Havalimanı’nda ABD’nin Hava 

Saldırısında Öldürüldü
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Haftar’s self-styled Libyan National Army (LNA) 
launched an offensive in April, but their advances 
were brought to a standstill by pro-government 
troops along the city’s southern outskirts.

However, the reported introduction of Russian 
mercenaries from the private Wagner group in 
September upended the balance of power and al-
lowed LNA troops to seize control of key towns 
south of Tripoli.

Along side an increase in the number of UAE air 
raids in support of Haftar, the Russian develop-
ments seem to have emboldened Erdogan and 
hastened Turkey’s intervention, which in the past 
was limited to the sale of military equipment.

“It wouldn’t be right for us to remain silent against 
all of this,” Erdogan said in December, referring 
presence of Russian fighters. But aside from their 
opposition to Haftar, analysts say authorities and 
the armed groups share few interests. 

Haftar, who enjoys the support of a rival admin-
istration in the east, says he wants to restore or-
der in the war-torn country. But critics fear the 
strongman will plunge the country back into au-
thoritarianism.

For the United Arab Emirates (UAE) and Egypt, 
key backers of the onetime Gaddafi loyalist, the 
76-year-old represents a bulwark against political 
Islam that some in Tripoli have espoused.

Hafter’in kendine özgü Libya Ulusal Ordusu 
(LNA) Nisan ayında bir saldırı başlattı, ancak 
ilerlemeleri, kentin güney eteklerinde hükümet 
yanlısı birlikler tarafından durduruldu.

Ancak, Eylül ayında özel Wagner grubundan Rus 
paralı askerlerinin gelmesi, güç dengesini bozdu 
ve LNA birlikleri Trablus’un güneyindeki kilit 
kasabaların kontrolünü ele geçirdi.

Hafter’i destekleyen BAE hava saldırısı sayısındaki 
artışın yanı sıra, Rusya’daki gelişmeler Erdoğan’ı 
hareketi geçirdi ve Türkiye’nin geçmişte askeri 
yardım ile sınırlı olan müdahalesini hızlandırdı.

Rus savaşçılarının varlığından söz eden Erdoğan, 
“Bütün bunlara karşı sessiz kalmamız doğru 
olmaz” dedi. Ancak analistler, Hafter’e mu-
halefetlerinin yanı sıra yetkililerin ve silahlı 
grupların çok az ortak çıkarı olduğunu söylüyor.

Doğudaki rakip yönetimin desteğini alan Hafter, 
savaşın parçaladığı ülkede düzeni yeniden kur-
mak istediğini söyledi. Ancak eleştirmenler 
Hafter’in ülkeyi otoriteryanizme geri döndürmes-
inden korkuyor.

Bir zamanlar Kaddafi kitlesinin kilit destekçileri 
olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır için 
76 yaşındaki Hafter,Trablus’taki meşru hüküme-
tin benimsediği siyasal İslam’a karşı bir siper tem-
sil ediyor.

Al Jazeera

Libya in Turmoil
Libya’da İç Karışıklık
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Turkey’s parliament has approved a bill to deploy 
troops to Libya in support of the embattled Unit-
ed Nations-recognized Government of National 
Accord (GNA), paving the way for increased 
military cooperation despite criticism from op-
position legislators. Parliament Speaker Mustafa 
Şentop said onThursday that the legislation passed 
with a 325-184 vote. 

Türkiye parlamentosu, muhalif milletvekillerin-
den gelen eleştirilere rağmen askeri işbirliğinin 
artırılmasına yol açan, Birleşmiş Milletler 
tarafından tanınan Ulusal Anlaşma Hükümeti’ni 
(GNA) desteklemek için Libya’ya asker yerleştirme 
tasarısınıonayladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 
Perşembe günü yaptığı açıklamada, yasanın, 325’ 
e 184 oyla kabul edildiğini söyledi. 

Al Jazeera

Turkey’s Parliament Approves 
Military Deployment to Libya

Libya Tezkeresi Parlementoda 
Kabul Edildi
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Austria’s conservatives and Greens have an-
nounced a deal to form a government after weeks 
of talks. 

The conservative Austrian People’s Party (ÖVP), 
led by Sebastian Kurz, and the Greens reached a 
deal to form a coalition government, the two par-
ties announced late Wednesday.

The “experiment,” as the daily Kurier put it, will 
mark the first time the left-wing environmentalist 
Green party has been in government.

The new coalition of widely disparate parties is 
likely to be significantly different from the previ-
ous government which took a hard line on immi-
gration.

“We have succeeded to unite the best of both 
worlds,” said Kurz on Wednesday. “It is possible 
to protect the climate and borders.”

Greens leader Werner Kogler said the two parties 
had managed to “build bridges” to form a gov-
ernment for “the future of Austria.” A coalition 
between the 33-year-old Kurz’s ÖVP and the far-
right Freedom Party (FPÖ) collapsed in May after 
17 months amid a corruption scandal involving 
then leader of the FPÖ and vice-chancellor Heinz 
Christian.

Avusturyalı muhafazakârlar ve Yeşiller haftalarca 
süren görüşmelerden sonra hükümet kurmak için 
anlaşma yaptığını açıkladı. 

Avusturya’da Sebastian Kurz liderliğindeki Avus-
turya Halk Partisi (APP) ve Yeşiller üç ay süren 
müzakereler sonucunda koalisyon anlaşmasına 
vardı. 

Yeşiller, ülke tarihinde ilk kez hükümette yer ala-
cak.Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan erken seçim 
sonrası Avusturya Halk Partisi (APP) ve Yeşiller 
arasında başlayan koalisyon müzakereleri sonuç 
verdi. 

Yeşiller lideri Werner Kogler ile birlikte gazetecilere 
açıklamada bulunan muhafazakâr APP Genel 
Başkanı Sebastian Kurz, “Anlaşmaya vardık, iki 
tarafın en iyilerini birleştirmeyi başardık. Hem 
iklimi hem de sınırları korumak mümkün” dedi.

Kogler ise yaptığı açıklamada, birbirinden çok 
farklı görüşlere sahip iki partinin, “Avusturya’nın 
geleceği” için hükümet kurma amacıyla “köprüler 
inşa ettiğini” belirtti.

Yeşiller lideri, Avusturya’nın iklim değişikliğiyle 
mücadele bakımından Avrupa’nın öncü ülkesi 
olmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Deutsche Welle

Austria: Greens Enter Government for First Time, 
Join Kurz’s Conservatives

Avusturya: Yeşiller İlk Defa 
Hükümete Girdi, Kurz’un 

Muhafazakarlarına Katıldı



8

Arel IR Monthly / Ocak 2020

Al Jazeera

NATO Taking Some Personnel 
Out of Iraq for Safety Concern

NATO Bazı Personellerini 
Irak’tan Çekiyor

NATO will take “some personnel” out of Iraq be-
cause of the increased danger after the US assas-
sination of an Iranian general triggered revenge 
threats.

The withdrawal is temporary but “the safety of our 
personnel is paramount,” a NATO official said in a 
statement on Tuesday.

US and allied foreign troops in Iraq are concerned 
they might be targeted by Iran or allied Iraqi mili-
tias in retaliation for Friday’s killing.

NATO, ABD’nin İranlı generale yaptığı suikast ile 
birlikte, İran’ın intikam tehditleri nedeni ile bazı 
personellerini Irak’tan çekmeye karar verdi.

Bu geri çekilme, kalıcı değil geçici olacaktır.NATO 
yetkilisi, “Personellerimizin güvenliği her şeyden 
üstündür”dedi.

Irak’taki ABD ve müttefikleri, İran’ın Cuma 
günkü infazdan dolayı, kendilerini hedef 
almasındanendişeliler.
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Reuters

Iran Missiles Target
US Forces in Iraq

İran Irak’taki ABD Üssünü
Hedef Aldı

BAGHDAD/WASHINGTON (Reuters) -Iran 
launched missiles at U.S.-led forces in Iraq early 
on Wednesday, retaliating for the U.S. drone strike 
on an Iranian commander whose killing last week 
stoked fears of a new Middle East war. 

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei said the mis-
sile attack was a “slap on the face” of the United 
States and that U.S. troops should leave the re-
gion. He was addressing a gathering of Iranians 
who chanted “Death to America”.

BAĞDAT/WASHINGTON (Reuters) İran, 
Çarşamba günü erken saatlerde Irak’ta ABD 
öncülüğündeki güçlere füze fırlattı ve geçen hafta 
öldürülen İranlı bir komutana yapılan insansız 
hava aracı saldırısına misilleme olarak yeni bir 
Orta Doğu savaşı korkusuna yol açtı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, füze saldırısının 
ABD’nin “suratına bir tokat” olduğunu ve ABD 
askerlerinin bölgeyi terk etmesi gerektiğini 
söyledi.”Amerika’ya Ölüm” sloganı atan İranlıların 
bir toplantısında bunu söylemiştir.
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İran devlet televizyonu, İran’ın ABD hedefler-
ine 15füze fırlattığını açıkladı. ABD ordusu, 
ABDöncülüğündeki koalisyon personeline ev 
sahipliğiyapan en az iki Irak tesisinin Irak saatinin 
01.30 sularında hedef olduğunu açıkladı. (2230 
GBM Salı) Irak 22 füzenin ateşlendiğini açıkladı.

İranlı yetkililer, Tahran’ın bir savaş istemediğini ve 
saldırılarının cuma günkü füze saldırısı sırasında 
öldürülen Kasım Süleymani’nin öldürülmesine 
bir tepki olduğunu söylediler. İran televizyonu, 
yas tutanların saldırıyı kutladığını gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılarda ölen 
ve yaralananlarla ilgili değerlendirmenin de-
vam ettiğini ve Çarşamba sabahı bir açıklama 
yapacağını söyledi. Bir kaynak, ilk belirtilerin 
ABD’de kayıp olmadığını söylerken, diğer ABD’li 
yetkililer yorum yapmayı reddetti.

İran devlet televizyonu 80 “Amerikalı teröristin” 
öldürüldüğünü ve ABD helikopterlerinin ve ask-
eri teçhizatın hasar gördüğünü açıkladı. Irak’ta 
da personeli bulunan İngiltere, İran’ın eylemi-
ni kınadı. Irak, kuvvetlerinin zayiat almadığını 
açıkladı.

Iranian state television said Iran had fired 15 mis-
siles at U.S. targets. The U.S. military said at least 
two Iraqi facilities hosting U.S.-led coalition per-
sonnel were targeted at about 1:30 a.m. Iraq time 
(2230 GMT on Tuesday). Iraq said 22 missiles 
were fired.

Iranian officials said Tehran did not want a war 
and its strikes “concluded” its response to Friday’s 
killing of Qassem Soleimani, a powerful general 
whose burial after days of mourning was com-
pleted around the time of the missile launches. 
Iranian television showed mourners celebrating 
the attack.

U.S. President Donald Trump said an assessment 
of casualties and damage from the strikes was un-
der way and that he would make a statement on 
Wednesday morning. One source said early indi-
cations were of no U.S. casualties, while other U.S. 
officials declined to comment.

Iranian state television said 80 “American terror-
ists” had been killed and U.S. helicopters and mil-
itary equipment damaged. Britain, which also has 
personnel in Iraq, condemned the Iranian action. 
Iraq said its forces did not suffer casualties.
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Euro News

Iran Plane Crash: 176 Dead Asukranian Flight
Goes Down Outside Tehran

İran’da Uçak Kazası: Ukrayna Uçağı 
Tahran Dışında Düştü 176 Ölü

176 kişiyi taşıyan Ukrayna’ya ait bir uçak Çarşamba 
günü Tahran’ın ana havaalanından havalandıktan 
kısa bir süre sonra düştü ve uçaktaki herkes öldü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, ölenlerin 82’sinin 
İran’dan, 63’ünün Kanada’dan, 11’inin Ukrayna’ 
dan, 10’unun İsveç’ ten, 4’ünün Afganistan’dan, 
3’ünün Almanya’dan ve 3’ünün de İngiltere’den 
olduğunu doğruladı.İran Karayolu ve 
Ulaştırma dairesi sözcüsü Kasım Biniaz, uçağın 
motorlarından birinde çıkan yangınlakalkmış 
olduğunu söyledi.

Devlet destekli IRNA haber ajansına göre Biniaz, 
uçağın pilotunun uçağın kontrolünü kaybedip 
yere çakıldığını söyledi. İranlı acil durum yetkili-
leri ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, kazada uçaktaki herkesin hayatını 
kaybettiği belirtildi. 

Kaza yerine ulaşan Associated Press muhabirl-
eri, tarım arazilerine dağılmış geniş bir enkaz 
tarlası gördü. Ölüler uçağın parçalanmış parçaları 
arasında yatıyordu. Maskeli kurtarma ekipleri, 
havada gezinen helikopterlerin gürültüsü üzerine 
bağırdılar.

Kaza, İran’ın Devrim Muhafızları Generali Kasım 
Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak 
Irak’taki iki üssü hedef alan balistik füze saldırısı 
düzenlemesinden saatler sonra meydana geldi.

A Ukrainian airplane carrying 176 people crashed 
on Wednesday shortly after takeoff from Tehran’s 
main airport, killing all onboard. Ukraine’s for-
eign minister confirmed that 82 of the dead were 
from Iran, 63 from Canada, 11 from Ukraine, 10 
from Sweden, four from Afghanistan, three from 
Germany and three from the UK. 

The plane had taken off when a fire struck one of 
its engines, said Qassem Biniaz, a spokesman for 
Iran’s Road and Transportation authority.

The pilot of the aircraft then lost control of the 
plane, sending it crashing into the ground, Biniaz 
said, according to the state-run IRNA news agen-
cy. The crash killed all on board, Iranian emergen-
cy officials and Ukraine’s Foreign Ministry said. 

Associated Press journalists who reached the 
crash site saw a wide field of debris scattered across 
farmland. The dead lay among shattered pieces of 
the aircraft. Rescuers in masks shouted over the 
noise of hovering helicopters as they worked.

The crash came hours after Iran launched a bal-
listic missile attack targeting two bases in Iraq 
housing U.S. forces in retaliation for the killing of 
Revolutionary Guard Gen. Qassem Soleimani.
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